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  سرآغاز 

ي ارتقـا  و سـازمان  ک یـ بقـاي  در 1یاخالقـ  رفتـار  مهـم  نقـش 
 پرشـمار  تعـداد  وجود نیهمچن و کارکناني عملکردي  هاشاخص

 و رانیمــد توجـه  ســازمان، دری راخالقـ یغ رفتــاري هـا نمونـه  از
. )1( است ساخته معطوفی  اخالق رفتار بحث به را نظرانصاحب
 کهيطوربه دارد،ی  سازماني  هاتیفعال بری  مثبت اثر ،یاخالق رفتار
 در اگـر . )2( ابدییم بهبودی  سازمان ارتباطات ویی  ایپو ،يوربهره
 آنی  انـسان ي  رویـ ن باشـد،  داشـته  وجـود ی  قاخال رفتاری  سازمان

 نیهمچنـ . بـود  خواهـد ی  سـازمان  هـاي   ارزش به وفادار سازمان،

 فیوظا از فراتر خود تالش تمام با که داشت خواهد آن به لیتما
 ت،یـ فیک بهبـود  ،2ينـوآور  و تیـ خالق. دیـ نما تیفعال شدهنییتع

 اررفتـ  آثـار  گـر ید از قـدرت  از سوءاسـتفاده  و فـساد  ازي  ریجلوگ
 عملکردهـا،  دری  اخالق رفتار نقش. )3( است سازمان دری  اخالق

 توجـه . )4( است کنندهنییتع ارتباطات و هايریگمیتصم رفتارها،
 کارآمـدي  و سـودآوري  حفـظ  ضـمن  توانـد یمـ ی  اخالق رفتار به

 طرف از. )5( کند جلب زین را انیمشتر تیرضا و اعتماد سازمان،
 و شـود   مـی  ارتباطـات  کـاهش  به منجر ،یراخالقیغ رفتار گر،ید

  )یپژوهش ۀمقال(

  کارکنانی اخالق رفتار بر مؤثر عوامل لیتحل
  1يشهرودي محمد حامد ،3یفرخان کخواهین زهرا دکتر ،2ریجهانگی مصطف ،∗1انیخوراک رضایعل دکتر

 رانیا مشهد، مشهد،ی فردوس دانشگاه ت،یریمد گروه. 1
 رانیا مشهد، وارستگان،ی پزشک علومی عال آموزش مرکز سالمت، اطالعاتي فناور گروه. 2

 رانیا بجنورد، بجنورد، دانشگاه ت،یریمد گروه. 3
  

  ) 6/7/95: ، تاریخ پذیرش8/4/95: تاریخ دریافت(
  چکیده

 بر مؤثر عوامل لیتحل رایز است؛ ساخته معطوف آن بر مؤثر عوامل به را نظرانصاحب و رانیمد توجه سازمان، دری  اخالق رفتار مهم نقش :نهیزم
 رفتار  بر مؤثر عوامل لیتحل حاضر، پژوهش هدف اساس، نیا بر. گردد سازمان مختلف سطوح در آن بهبود سازنهیزم تواندیم کارکنانی اخالق رفتار
  .باشدیم مشهدي شهردار کارکنانی اخالق

  

ي آمار جامعه. استی عل وي دادیروپسي ها پژوهش ةزمر دری کم بخش در که) یفیک وی کم (ستا ختهیآمی روش حاضر پژوهش روش :روش
 هدفمندي  ریگنمونه روش اساس بر ،یفیک بخش دری  بررس مورد نمونه. باشندیم مشهدي  شهردار مناطق وي  مرکز سازمان کارکنان هیکل ق،یتحق
 پرسـشنامه  و مـصاحبه  روش از اطالعـات  يآورجمع جهت. باشندیم نفر 327 ساده یتصادف روش اساس بری  کم بخش دري  آمار نمونه و نفر 40
ي دییتأی عامل لیتحل روش ها،مدل برازش و سنجش جهت. شد استفادهي قراردادي محتوا لیتحل روش از هامصاحبه لیتحلي برا. شد گرفته بهره
  .شد گرفته بکار آموس در
  

 از اسـتفاده  بـا . نمـود ي  بنـد دسـته  ریـ متغ 22 و مؤلفـه  12 در توانیم را کارکنانی  اخالق رفتار بر مؤثر عوامل که ودب آن انگریب هاافته ی :هاافتهی
ی عـامل  بـار  آنکـه  به توجه با و شد محاسبه ها هیگوی  عامل بار ق،یتحق مدلی  بررس جهت. شد دییتأ هاداده تیکفا بارتلت و KMOي  هاشاخص
  .گرفت قرار دییتأ مورد قیتحق مدل د،یگرد برآورد 3/0 از باالتر ها هیگوی تمام

  

-اخـالق  خـدمات  جبران بااخالق، کارکنان نشیگز شامل کارکنانی اخالق رفتار بر مؤثر عوامل که است آن ازی  حاک مطالعه جینتا :يریگجهینت
 ،یسـازمان  تعهـد  زش،یـ انگ ،یسازمان عدالت مدار،قاخالي  کارطیمح اخالق، بری  مبتني  سازمیت ،یشغل کارراهه ،يریپذجامعه وي  توانمندساز مدار،
  .است اخالق بری مبتن نظارت و گرااخالق ساختار اخالق، بری مبتني رهبر سبک

  

  یشغل کارراهه ،یسازمان عوامل ،یاخالق رفتار :واژگان دیکل
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 عه،یشـا  صـرف  شـود،  هـدف  صـرف  کهآني  جابه سازمان توان
 .)6( شد خواهد رهیغ وي کارکم بت،یغ

 محققـان  میـان  کـاملی  اجمـاع  اخالقی رفتار تعریف خصوص در
 اخالقی نظریه به توجه با مختلف اندیشمندان و پذیرفتهن صورت

. انـد  نموده اخالقی رفتار تعریف به اقدام اند،بوده آن به معتقد که
ی اقدامات انجام شامل کردن عملی  اخالق محققان، نظر براساس

 در و همـواره  یاخالقـ  رفتـار  کـه نیا از نانیاطم کسب جهت در
 شـناخت  ،یاخالقـ  رفتـار . )7( اسـت  گرددیم اعمال طیشرا همه

 نادرسـت  تـرك  و درسـت  دادن انجام آنگاه و نادرست از درست
ــت ــار. )8( اس ــ رفت ــاری اخالق ــه ،يک ــدها ازي امجموع  و بای

 کامـل  تحقـق  جهـت  در سـازمان  یـک  کارکنان که نبایدهاست
 رعایـت  عمـل  در انـد، کرده تعهد که کاري کیفی و کمی شرایط

 بـه  توجه با سازمان که است رفتاري اخالقی، رفتار. )9( کنندیم
 ،سـازمانی  اهداف رویکردي، چنین در. کندمی تجویز خود اهداف
  .)10( است رفتار بودن نادرست و درست مالك

 اخالقـی  رفتـار  بـر  مـؤثر  عوامـل  بررسـی  بـه  متعددي مطالعات
 داشـتن  ،یسرپرسـت  تیمـسئول  عوامـل  ،يامطالعه در. اندپرداخته
 مرکز خودش، توسط فرد عملکرد گزارش ارائه چندگانه،ي  کارها
 بـودن،  متأهـل  ا یـ  مجـرد  تولد، سال کشور، و کار طیمح کنترل،
 شـده  دانستهی  اخالق رفتار بر مؤثر عوامل از کار سابقه و تیجنس
 حقـوق  نیتـأم  وی  شغلي  ارتقا فرصت ،3یشغل تیامن. )11( است

 محسوب سازمان دری  اخالق رفتار بهبود عوامل ،یمکف و عادالنه
 بـر  مـؤثر سـازمانی درون اصلیعوامل از دسته سه. )12( شوندیم

  :از اندعبارتی اخالق رفتار
  

 و اهـداف تــدوین در اخــالقی  اصـول  به توجه
 راهـبردها

 سـاختار،  طراحـی  پـاداش، ي  هـا نظـام ایجـاد طریـق  از تیریمـد
 و تعامـل نحـوه  و انــسانی  مــنابع  بـه مربـوط هايسیاستتنظیم
  افراد با انسانی برخورد

 اخالقــیکــدهايتعبیــه شــفاف، هــاي ســازمانی فراینــد طراحــی
 و هـــاي خـــودکنترلی ســــازوکار تــــنظیم آن، در 4اســـتاندارد

 خــدمت  هـاي ضــمن     آمـوزش و پذیريجامعه ،يریپذتیمسئول
)13(.  
 دسـته  سـه  دری  اخالقـ  رفتار بر مؤثر عوامل جامع،ي  امطالعه در

 کـالن،  سـطح  عوامل. است شدهي  بندطبقه خرد وی  انیم کالن،
 داشته وجود نسازما خارجی محیط در که است عواملی به مربوط

 ،یفرهنگـ ي  هـا تفـاوت : شـامل . نیستندآنها  سازم کنترل تحت و
 سیاسـی،  ثبـات  زانیم هاي رقابتی،   فشار وي  اقتصاد ثبات زانیم

. قانون تیشفاف زانیم ،یمذهبي  هاشیگرا ،یارتباطي  هايفناور
 کـه  دارنـد  سـازمانی  سـطح  عوامل به اشاره میانی، سطح عوامل

 کنتـرل قابل سازمانیي  هابرنامه و هاسیاست طریق ازآنها   شتریب
ي هـا یمـش خط ،یرمالیغ وی  مالي  هاپاداش نظام: شامل. هستند
 دارند، سازمان از خارج با ارتباطاتی که مشاغلی سازمان، 5اخالقی

ی اخالقـ  رفتـار  ،یسازمان اهداف سازمانی، فرهنگ منابع،ی  ابیکم
 عوامل به هاشار خرد سطح عوامل. عملکرد ارزیابی ارشد، رانیمد

 نگـرش : شـامل  دارند، جاي کارکنان درون که دارد فردي سطح
 قـدرت  کـردن،  عمـل ی  اخالق قصد ،یاخالق رفتار به نسبت فرد

 لیــقب ازی شـناخت  تیـ جمعي هـا یژگــیو کنتـرل،  مرکـز  نفـس، 
  .)14( والدین ریتأث ملیت، و کاري تجارب سن، مذهب، جنسیت،

 قالـب  دو در اخالقـی  رفتـار  بـر  مـؤثر  عوامـل  گرید مطالعات در
 فـردي  عوامـل . انـد شـده ي  بنـد میتقس موقعیتی و فردي عوامل
 جنـسیت،  مانند شناختیجمعیتي  هایژگیو کنترل، کانون: شامل
: ملشا موقعیتی عوامل. است اخالقی هویت و تحصیالت و سن

 فرهنـگ  ،6اخالقـی  فرهنـگ  آمـوزش،  سیـستم  پاداش، سیستم
  ).20 -15 (استی هاي سازمان  ارزش و سازمانی
 ارتبـاط  لیـ دل بـه ی  عمـوم ي  آنها  سازم دری  اخالق رفتار موضوع
. اسـت  تیـ اهم حائز جامعه درآنها  ي  رگذاریتأث و مردم با گسترده

 بـا . هـستند  هـا يشهردار ،یعمومي  آنها  سازم نیترمهم ازی  کی
 و هستندی  خدماتي  آنها  سازم نوع از هايشهردار کهنیا به توجه
 دری  اخالقـ  رفتار به توجه عدم دارند، شهروندان باي  ادیز ارتباط
. آوردیمـ  وجـود  بـه آنها  ي  برا راي  ادیزي  هابیآس ها،يشهردار
 ازی  منفـ ي  ریتـصو  جـاد یا: از انـد عبـارت  هـا بیآس نیا ازی  برخ

 وي  شـهردار  کارکنـان  بـه  جامعـه  طعنه مردم، نیب دري  شهردار
 ،یاخالقــ و ســالم کارکنــانی ســرخوردگ و آنــاني هــاخــانواده
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ــقب ازی انحرافــي رفتارهــا گــسترش شــهروندان،ی تینارضــا  لی
 امـوال  لیوم فیح ،يبازیپارت تقلب، رشوه، ها،پروندهي  کاردست
 دری  اخالقـ  رفتـار  کـشور، ي  هايشهردار نیب در. رهیغ وی  عموم

 مجـاورت  رایز است برخورداري  باالتر تیاهم از مشهدي  شهردار
 تخـت یپا عنـوان بـه  مـشهد ي  گذارنام و) ع(يرضو مطهر حرم با

ی فرهنگـ  تخـت یپا نیهمچنـ  و دولت ئتیه توسط رانیاي  معنو
 کارکنـان  از شـهروندان  انتظـارات  سـسکو، یآ توسط اسالم جهان
  .تاس برده باالتری اخالق رفتار به عمل در را مشهدي شهردار
 دارد؛ي  شـهردار  بـودن  اخالقی در را مهمی نقش انسانی، نیروي

 نیازمنـد  چیز هر از پیش بودن اخالقی برايي  شهردار عبارتی به
ـ  دری  اخالق رفتار گسترش رونیازا. است ي اخالقی آنها  انس  نیب

ــان ــهردار کارکن ــا در. اســت ضــروري ،يش ــتانی ــی راس  از یک
هـاي    بـستر  ایجـاد  چگـونگی  ،يشـهردار ي  هادغدغه نیترعمده
ی اخالقـ  رفتـار  واجـد آنها   تا استی  انساني  روهاین براي مناسب
 رانیمـد  بـه ی  اخالقـ  رفتـار  بر مؤثر عواملیی  شناسا. )21( شوند

 کاهشي  راستا دریی  راهکارها بتوانند تا کندیم کمکي  شهردار
ـ  دری  اخالقـ  مثبتي  هایژگیو تیتقو وی  اخالق ضعف نقاط  نیب

ی اخالقـ  رفتـار  تیوضع صورت نیا در. ابندیبي  شهردار کارکنان
 کـه  شـت دا توجـه  دیـ با البتـه . افـت  ی خواهد بهبودي  شهردار در

ی انیـ م سـطح  دری  اخالقـ  رفتار بر مؤثر عواملي  رو برآنها  سازم
یی شناسـا  دنبـال  بـه  حاضر، قیتحق لذا. دارندي  رگذاریتأث امکان
 دری انیــم ســطح در کارکنــانی اخالقــ رفتــار بــر مــؤثر عوامــل
  .است مشهدي شهردار

  
  روش

 بخش در و است) یفیک وی  کم (ختهیآمی  پژوهش حاضر پژوهش
ـ  وي  دادیـ رو پـس ي  هـا ژوهشپ نوع ازی  کم  جامعـه . اسـت ی  عل

 حـداقل  با مشهدي  شهردار کارکنان ،یفیک بخش در موردمطالعه
 جهـت  کـافی  تجربـه  و اطالعـات  از کـه  کـار  سـابقه  سـال  پنج
 جامعه. باشندیم برخوردارند تحقیقی  فیک سؤاالت به گویی پاسخ
 کارکنـان ی  تمام شامل نفر 2851 ،یکم بخش در قیتحقي  آمار

  .هستند مشهدي شهردار مناطق وي مرکز سازمان

 هدفمنـد ي  ریگنمونه روش با ،یفیک بخش دری  موردبررس نمونه
 کـه  است افرادي پی در محقق روش، نیا در. است شده انتخاب
 تعـداد . )22( هـستند  قیـ موردتحق موضـوع  از غنی تجربه داراي

 کفایــت بــه بــسته پــژوهش، کیفــی بخــش در نمونــه اعــضاي
 40 بـا  مـصاحبه  از پس حاضر پژوهش در. )23( دارد گیري نمونه
 نفر 24 ان،یم آن از که شد حاصل هاداده کفایت کارکنان، از نفر

 مـرد،  نفر 35 و زن نفر 5ی  تیجنس نظر از ر،یمد نفر 16 و کارمند
ی کارشناسـ  نفر 19 و ترنییپا وی  کارشناس نفر 21 مدرك نظر از

ي کار سابقه سال 15 تا 6 نیب زین افراد اکثر. بودند باالتر و ارشد
 سـاده ی  تصادفي  ریگنمونه روش از قیتحقی  مک بخش در. دارند
 5/0ي  خطـا  سـطح  بـا  کوکران فرمول براساس و شدهگرفتهبهره
 نمونـه  عنـوان بـه  نفر 327ي  آمار جامعه نفر 2851 نیب از درصد
 درصـد  40 و مـرد  درصد 60ی  تیجنس نظر از که اند؛شده انتخاب

 سـابقه ي  دارا 6/83 و سـن  سـال  40 ریـ ز درصـد  82. بودند زن
  .بودند سال 14 تا 1 نیبي رکا

-سـاخت  نیمه مصاحبه روش از هاي کیفی   دادهي  آورجمع جهت

 در هـا داده اسـتحکام  دییـ تأ جهـت . شـد گرفتـه بهره قیعم یافته
آنهـا   انتقـال  و اعتمـاد  اعتبـار،  قابلیت به بایستی کیفی تحقیقات

 حاضـر،  پژوهش اعتبار تیقابل تضمین منظوربه. )22( نمود توجه
 هـا داده و کننـدگان مـشارکت  بـا  مـدت طوالنی درگیري محققان
 هـر  مـصاحبه،  خالیي  هابخش تکمیل براي کهيطوربه داشتند؛
 ترکیب روش از دیگر سویی از. شد بازشنوي بار چندین مصاحبه

 از هـا داده و شد گرفته بهره تحقیق فرایند اعتبار اثبات جهت نیز
 حــوزه و فعالیــت محــل کــار، ســابقه نظــر از مختلــف کارکنــان
 ثبـت  اعتمـاد،  قابلیـت  وصخـص  در. گردید آوريجمع تخصصی

 توانـد میآنها   تکرار و هاي دقیق   کدگذاري ها،داده کامل و دقیق
 موردتوجـه  امـر  نیا حاضر پژوهش در که ردیگ قرار مورداستفاده

 شـرح  بـه  محققان انتقال، قابلیت افزایش براي. )24( گرفت قرار
 اطالعـات  تفـسیر  تـا  گیـري نمونه مرحله از تحقیق فرایند کامل

  .اندپرداخته
 هیـ گو 54 بـا  ساختهمحقق نامهپرسش از ق،یتحقی  کم بخش در

هـاي    زیرمؤلفـه  و هامؤلفه اساس بر نامهپرسش این. شد استفاده
ي هـا پاسخ. بود شده تنظیم ق،یتحقی  فیک بخش در آمدهدستبه
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 مـوافقم  کامالً از (کرتیلي   انهیگز 5 فیط اساس بر نامهپرسش
 محاسـبه  بـراي . اسـت ) ازیـ امت 1 بـا  مخـالفم  کامالً تا ازیامت 5 با
 بـراي . اسـت  شده استفاده سازهیی  روا و صوريیی  روا از ،ییروا

ی اخالقــ مباحــث خبرگــان از نفــر 4 از صــوري،یــی روای بررســ
 نامـه پرسـش یـی   روا سـنجش  جهـت  در کـه  دیـ گرد درخواست
 توسـط  نامـه  پرسـش ی  ابیارزش وی  بررس از پس. ندینما اظهارنظر
 نامه پرسش صوريیی  روا ،یجزئ اصالحات انجام و نظرانصاحب

 آلفـاي  بیضـر  از قیتحق ابزاریی  ایپا ريیگاندازه براي. شد دییتأ
ي هـا افته ی بخش در زین آن جیتان که است شده استفاده کرونباخ

  .است دهیگرد ارائه قیتحق
 ا یـ  محتـوا  تحلیـل  پـژوهش،  کیفـی  بخش در تحقیق استراتژي

ــرارداد کــردیرو ــا در. )22( اســتي ق ــه نی  ضــبط واحــد مطالع
 ق،یـ تحقی  کمـ  بخش در. است شده گرفته نظر در» 7مضمون«

 گرفتـه  قـرار ی  موردبررسـ  سـازه یی  روا ها،داده آوريجمع از پس
 بـه  ديییـ تأی  عـامل  لیـ حلت از استفاده بایی  روا از نوع نیا. است
 در آن جینتـا  کـه  اسـت  دهیـ گرد محاسـبه  آموس افزارنرم کمک
  .است شده ارائه قیتحقي هاافته یبخش

  
  هاافتهی

 رفتار بر مؤثر عوامل خصوص دری  فیک اطالعاتي  آورجمعي  برا
 انجـام  مـصاحبه  40 تعـداد  مشهد،ي  شهردار در کارکنانی  اخالق
 تحلیـل  شـیوه  از هـا  بهمـصاح  لیـ وتحل هیـ تجز جهـت . رفتیپذ

 آن اسـاس  بـر  که شد گرفته بهره مضمونی وي  قرارداد محتواي
 1 جـدول  در که کارکنانی  اخالق رفتار بر مؤثر عواملي  هامؤلفه
  .دیگرد استخراج است، شده آورده

  
 بر مؤثر عواملي ها هیگو تعداد و ها مؤلفه: 1 جدول

  یاخالق رفتار
 تعداد

 هامؤلفه  ها هیگو

  بااخالق ارکنانک نشیگز  6
 8مدار اخالق خدمات جبران  6
 يریپذ جامعه وي توانمندساز  4
 9یشغل کارراهه  3
  اخالق بری مبتني سازمیت  3

  مداراخالقي کار طیمح  7
  10یسازمان عدالت  6
  زشیانگ  4
  11یسازمان تعهد  3
  اخالق بری مبتني رهبر سبک  3
  گرااخالق ساختار  6
  قاخال بری مبتن نظارت  3

  
 نامـه پرسـش  مـدل،  اعتبـار  از نـان یاطم حصول و سنجش جهت
ي آمـار  نمونه در وی  طراح کارکنانی  اخالق رفتار بر مؤثر عوامل
 مـدل ی  اعتبارسنج هادادهي  آورجمع از پس. دیگرد عیتوز قیتحق
 به آموس افزارنرم کمک به وي  دییتأی  عامل لیتحل از استفاده با

  .است دهیگرد ارائه آن جینتا ادامه در که دیرس انجام
 تعـداد  ایآ که افت ی نانیاطم دیبا ابتدا ،یعامل لیتحل انجام از قبل
 ر؟یـ خ ا یـ هـستند  مناسـب ی عامل لیتحلي برا موردنظري  هاداده
. شود  می استفاده بارتلت آزمون و KMO شاخص از منظور نیبد
 بـه  کیـ نزد دارد قرار ک ی تا صفر دامنه در که شاخص مقدار اگر
 در و انـد مناسبی  عامل لیتحلي  برا موردنظري  هاداده ،باشد کی
 مناسب چندانی  عامل لیتحل جینتا) 5/0 از کمتر (صورت نیا ریغ
 سیمـاتر  هنگـام  چـه  کنـد یمـ ی  بررس بارتلت آزمون. باشندینم

 آزمـون  در داريمعنـی  اگرسـطح . است شده شناخته ،یهمبستگ
یی ناسـا شي  بـرا ی  عـامل  لیـ تحل باشـد % 5 از تـر کوچک بارتلت
 سیمـاتر  بـودن  شـده  شـناخته  فرض رایز است؛ مناسب ساختار
ي بـرا  را شـاخص  دو نیـ ا جینتا 2 جدول. شود  می ردی  همبستگ
  .دهدیم نشان نامهپرسش مختلفي هاسازه

  
 KMO شاخص و بارتلت آزمون جینتا: 2 جدول

  قیتحقي ها مؤلفهي برا
 شاخص  هامؤلفه

KMO 
 آزمون
  بارتلت

  000/0  681/0 خالقباا کارکنان نشیگز
  000/0  781/0  مداراخالق خدمات جبران

  000/0  623/0  يریپذجامعه وي توانمندساز
  000/0  545/0  یشغل کارراهه

  000/0  536/0  اخالق بری مبتني سازمیت
  000/0  684/0  مداراخالقي کار طیمح

  000/0  812/0  یسازمان عدالت
  000/0  536/0  زشیانگ
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  000/0  591/0  یسازمان تعهد
  000/0  642/0  اخالق بری مبتني رهبر سبک
  000/0  815/0  گرااخالق ساختار
  000/0  629/0  اخالق بری مبتن نظارت

  
 دو هـر  ریمقـاد  کـه  دهدمی نشان KMO و بارتلت آزمون نتایج

ي بـرا  KMO معیـار  مقدار. دارند قراری  مطلوب سطح در شاخص
 زیـ ن بارتلت آزمون اريمعناد مقدار و 5/0 از شتریب هامؤلفهی  تمام
 بـودن  مناسـب  از تـوان یمـ  اسـاس  نیبرا باشدمی 05/0 از کمتر
  .کرد حاصل نانیاطمی عامل لیتحل انجام جهت نمونه حجم
 نامـه، پرسـش ي  هـا هیگوی  عاملي  بارهای  بررس از قبل نیهمچن
 یچولگ بیضر.  ردیگیم  قراری موردبررس هاداده بودن نرمال ابتدا
. هـستند  هـا داده عیـ توز یاساسـ  شاخص دو ،یدگیکش بیضر و

ـ  دیـ با هاداده بودن نرمال جهت شاخص دو نیا ریمقاد  و 2 (نیب

 نیا مقدار شود   می مشاهده 3 جدول در که گونههمان. باشد) -2
  .دارد قرار -2 تا 2 دامنه در ها هیگوی تمامي برا شاخص دو

ی افتراقـ  اعتبـار  ویی  همگرا اعتبار مدل، سازه اعتباري  هاشاخص
 بیضـرا (ی  عـامل ي  بارهـا  از ک یـ  هـر  همگرا اعتبار در. باشدیم

 در. باشـد ي  مساو ا ی تربزرگ 5/0 از و معنادار دیبایم) یونیرگرس
) CR (مرکبیی  روا قبولقابل و مطلوب حد دیبا صورت نیا ریغ
 ردیگ قراری  موردبررس) AVE (شدهاستخراج انسیوار نیانگیم و
 حـداقل  AVE مطلـوب  دحـ  و 7/0 حداقل CR مطلوب حد که
ی همپوشـان  عدمی  بررس منظوربهی  افتراق اعتبار در. باشدیم 5/0
 سـنجش  مـورد ي  هاهیگو با ارتباط در نامهپرسشي  هاسازه نیب

ـ ی  همبستگ آن،  جینتـا . باشـد  9/0 از شتریـ ب دیـ نبا سـازه  دو نیب
 اعتبـار  جینتـا  و 3 جدول آخر ستون دو در AVE و CRی  بررس
  .است شده ارائه 4 جدول دری افتراق

  
  نامه پرسشي ها هیگوي برا) CFA(ي دییتأی عامل لیتحل جینتا: 3 جدول

 وزن  یدگیکش  یچولگ  هیگو  هامؤلفه
 AVE  CR  جهینت يمعنادار  یونیرگرس

Q1 403/0- 510/0- 434/0  001/0  معنادار  
Q2 767/0- 104/0 552/0  001/0  معنادار  
Q3 669/0- 380/0 545/0  001/0  معنادار  
Q4 871/0- 444/0 639/0  001/0  معنادار  
Q5 807/0 172/0 605/0  001/0  معنادار  

 بااخالق کارکنان نشیگز

Q6 394/0- 159/0- 361/0  001/0  معنادار  

654/0  745/0  

Q7 879/0- 258/0 662/0  001/0  معنادار  
Q8 965/0- 454/0 678/0  001/0  معنادار  
Q9 077/0- 253/0 614/0  001/0  معنادار  

Q10 296/0- 3210/0 739/0  001/0  معنادار  
Q11 080/0- 546/0 452/0  001/0  معنادار  

 مداراخالق خدمات جبران

Q12 237/0- 948/0- 257/0  001/0  معنادار  

721/0  829/0  

Q13 964/0- 768/0 556/0  001/0  معنادار  
Q14 561/0- 378/0- 457/0  001/0  معنادار  
Q15 910/0- 811/0 764/0  001/0  يریپذجامعه وي توانمندساز  معنادار 

Q16 119/0 182/0 726/0  001/0  معنادار  
527/0  796/0  

Q17 304/0- 535/0 704/0  001/0  معنادار  
Q18 232/0- 977/0- 279/0  001/0  یشغل کارراهه  معنادار 
Q19 916/0- 485/0 712/0  001/0  معنادار  

693/0  729/0  

Q20 130/0- 448/0 738/0  001/0  معنادار  
Q21 920/0- 398/0 517/0  001/0  اخالق بری مبتني ساز میت  معنادار 
Q22 374/0- 109/0- 176/0  001/0  معنادار  

626/0  769/0  

Q23 037/0 120/0- 094/0  001/0  رمعناداریغ  
Q24 690/0- 465/0 692/0  001/0  معنادار  

 مداراخالقي کار طیمح

Q25 530/0- 103/0- 479/0  001/0  معنادار  

698/0  829/0  
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 وزن  یدگیکش  یچولگ  هیگو  هامؤلفه
 AVE  CR  جهینت يمعنادار  یونیرگرس

Q26 801/0- 018/0- 670/0  001/0  معنادار  
Q27 636/0- 623/0- 337/0  001/0  معنادار  
Q28 168/0 860/0- 093/0  001/0  رمعناداریغ  
Q29 571/0- 291/0 483/0  001/0  معنادار  
Q30 937/0- 407/0 671/0  001/0  معنادار  
Q31 840/0- 389/0 596/0  001/0  معنادار  
Q32 117/0 176/0 693/0  001/0  معنادار  
Q33 617/0- 048/0- 619/0  001/0  معنادار  
Q34 775/0- 259/0 709/0  001/0  معنادار  

 یسازمان عدالت

Q35 560/0- 079/0 463/0  001/0  معنادار  

741/0  905/0  

Q36 677/0- 051/0- 460/0  001/0  معنادار  
Q37 340/0-  964/0-  246/0  001/0  معنادار  
Q38 358/0-  709/0  510/0  001/0  زشیگان  معنادار 

Q39 091/0-  961/0  544/0  001/0  معنادار  
702/0  796/0  

Q40 807/0-  605/0  575/0  001/0  معنادار  
Q41 325/0-  41/0-  296/0  001/0  یسازمان تعهد  معنادار 
Q42 082/0-  178/0  576/0  001/0  معنادار  

569/0  741/0  

Q43 059/0-  072/0  733/0  001/0  معنادار  
Q44 267/0-  682/0  688/0  001/0  اخالق  بری مبتني رهبر سبک  معنادار 
Q45 773/0-  287/0  592/0  001/0  معنادار  

536/0  760/0  

Q46 600/0-  267/0-  607/0  001/0  معنادار  
Q47 801/0-  589/0  777/0  001/0  معنادار  
Q48 743/0-  137/0  709/0  001/0  معنادار  
Q49 695/0-  226/0  753/0  001/0  معنادار  
Q50 611/0-  047/0  537/0  001/0  معنادار  

 گرااخالق ساختار

Q51 913/0-  614/0  649/0  001/0  معنادار  

608/0  795/0  

Q52 702/0-  325/0  574/0  001/0  معنادار  
Q53 675/0-  316/0  585/0  001/0  اخالق ربی مبتن نظارت  معنادار 
Q54 013/0-  181/0  628/0  001/0  معنادار  

792/0  905/0  

 
ی عــامل لیــتحل مــدل در شــود مــی مــشاهده کــه گونــههمــان
 28 و 23 هیـ گو دو جـز بهي  ها هیگو همهی  عامل بار افتهیبرازش
 سـطح  کـه  اسـت  نیـ ا هـا هیگوي  معناداري  مبنا. اندشده معنادار
 28 و 23ي  ها هیگو نیبنابرا باشد؛ 05/0 ریزآنها  ي  براي  معنادار

 از  هیگو 52 ت،ینها در. شدند گذاشته کنار لیوتحلهیتجز ندیفرآ از
 به توجه با نیهمچن. گرفت قرار لیوتحلهیتجز مورد نامه،پرسش

ـ  هاهیگو ازی  بعضی  عامل بار کهنیا  از کمتـر ي  معنـادار  رغـم  یعل
 مـدل، ي  همگـرا یـی   روا از شتریـ ب نانیاطم جهت لذا است 05/0

ــدار ــاخص دو مق ــامي بــرا AVE و CR ش   و رهــایمتغی تم
  
  

ی تمـام ي  بـرا  مقـدار  دو هـر  که گرفت قراری  موردبررس هامؤلفه
 نیـ ا بـر  باشـند یم 5/0 و 7/0 شتریب بیترت به هامؤلفه و رهایمتغ

  نامـه پرسشي  همگرایی  روا از توانیم جینتا به توجه با و اساس
 ،یافتراقـ یی  روا در شد اشاره که گونههمان. کرد حاصل نانیاطم

 در مهـم  نیـ ا. باشـد  9/0 از شتریب دینبا ریمتغ دو نیبی  همبستگ
 رهایمتغ نیبی  انسیکووار رابط از استفاده باي  دییتأی  عامل لیتحل

 را قیـ تحقي  رهـا یغمتی  افتراقـ  اعتبار جینتا 4 جدول. شد حاصل
 کیـ چیه نیب رابطه است مشخص که گونههمان. دهدیم نشان
یـی  روا از توانیم نیبنابرا ست،ین 9/0 از شتریب مدلي  هاسازه از

  .نمود حاصل نانیاطمی افتراق
  

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

25
17

63
4.

13
96

.1
2.

2.
2.

9 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

th
ic

sj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                             6 / 13

https://dorl.net/dor/20.1001.1.22517634.1396.12.2.2.9
http://ethicsjournal.ir/article-1-609-fa.html


 تحلیل عوامل مؤثر بر رفتار اخالقی کارکنان: دکتر علیرضا خوراکیان و همکاران
  

 30

  
  

  

  یعامل لیتحلی افتراق اعتبار جهینت: 4جدول
  

  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  هامؤلفه
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1 خالقباا کارکنان نشیگز

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  734/0  مداراخالق خدمات جبران
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  757/0  754/0  يریپذجامعه وي توانمندساز
  -  -  -  -  -  -  -  -  1  852/0  707/0  636/0  یشغل کارراهه

  -  -  -  -  -  -  -  1  868/0  826/0  777/0  658/0  اخالق بری مبتني سازمیت
  -  -  -  -  -  -  1  820/0  775/0  776/0  746/0  718/0  مداراخالقي کار طیمح

  -  -  -  -  -  1  814/0  744/0  794/0  619/0  709/0  562/0  یسازمان عدالت
  -  -  -  -  1  753/0  557/0  541/0  623/0  769/0  728/0  405/0  زشیانگ
  -  -  -  1  835/0  761/0  828/0  775/0  730/0  670/0  756/0  697/0  یسازمان تعهد

ــبک ــر س ــي رهب ــری مبتن  ب
  اخالق

578/0  671/0  698/0  817/0  812/0  666/0  698/0  755/0  587/0  1  -  -  

  -  1  734/0  744/0  528/0  710/0  658/0  634/0  707/0  793/0  522/0  637/0  گرااخالق ساختار
  1  681/0  616/0  725/0  421/0  680/0  745/0  561/0  591/0  795/0  622/0  634/0  اخالق بری مبتن نظارت
 ریمقاد همراه به مرتبه CFA مدل برازشي  هاشاخص نیهمچن
 از نـشان  هاشاخص نیا. است شده ارائه 5 جدول درآنها   مطلوب
ي بارهـا ي  دارمعنـا  و داشتهي  ریگاندازهي  هامدل مطلوب برازش

ـ متغ هـر  یعامل ـ متغ بـه  شـده مـشاهده  ری را مربوطـه  مکنـون  ری 
  .دهدیم قرار دییموردتأ

  
  يدییتأی عامل لیتحلي هامدل برازشي هاشاخص :5 جدول

  
 آمدهدستبه مقدار  لآ دهیا مقدار قبولقابل مقدار شاخص نام

  df( - - 1311(ي آزاد درجه
 df2  611/3293 و 0 نیب  df3 و df2 نیب )2χ (اسکوئري کا

 012/0 05/0 و 01/0 نیب 1 و 5/0 نیب  2χي معنادار
  512/2 2 و 0 نیب 3 و 2 نیب )df/ 2χ (شدهنهیبه اسکوئري کا
 810/0 1 و 95/0 نیب 95/0 و 80/0 نیب )GFI( برازشی کوئین
 053/0 05/0 و 0 نیب 1/0 و 0 نیب )(RMRماندهیباق مربعات نیانگیم شهیر

 922/0 1 و 97/0 نیب 97/0 و 90/0 نیب )CFI(ی قیتطب برازش شاخص
 بـــرآوردي خطـــا مربعـــات نیانگیـــم شهیـــر
)RMSEA( 

 075/0  05/0 و 0 نیب 08/0 و 05/0 نیب

 599/0 1 و 6/0 نیب 6/0 و 5/0 نیب  )PGFI(ي جازیا برازشیی کوین شاخص
 638/0 1 و 6/0 نیب 6/0 و 5/0 نیب  )PNFI (هنجارشدهي جازیا برازش شاخص

  
 صــورت کرونبـاخ  آلفـاي  ضـریب  از اسـتفاده  بـا  پایـایی  بررسـی 

ـ  ضـریب  مقـدار  قـسمت  ایـن  در. گیردمی  بـراي  مـده آدسـت  هب
 شـده  ارائه 6جدول شرح بهیی  روا انجام از بعد هاي تحقیق   متغیر
 مقـدار  نیا آن ابعاد و هاریمتغ تمامي  برا کهنیا به توجه با. است
 مناسـب یی  ایـ پا از مـدل  کـه  گفـت  توانیم باشدیم 7/0ي  باال

  .است برخوردار

  
  تحقیقي هامؤلفه کرونباخ آلفاي ضریب: 6 جدول

  
ي آلفــــــا  مؤلفه نام

  کرونباخ
  780/0 بااخالق کارکنان نشیگز

  718/0  مداراخالق خدمات جبران

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

25
17

63
4.

13
96

.1
2.

2.
2.

9 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

th
ic

sj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                             7 / 13

https://dorl.net/dor/20.1001.1.22517634.1396.12.2.2.9
http://ethicsjournal.ir/article-1-609-fa.html


 1396، 2سال دوازدهم، شماره فصلنامه اخالق در علوم و فنّاوري، 
  

 31

 700/0  يریپذجامعه وي توانمندساز
  717/0  یشغل کارراهه

  732/0  اخالق بری مبتني سازمیت
 773/0  مدار اخالقي کار طیمح

  797/0  یسازمان عدالت
  739/0  زشیانگ
  703/0  یسازمان تعهد
  795/0  اخالق بری مبتني رهبر سبک
  828/0  گرااخالق ساختار
  627/0  اخالق بری مبتن نظارت

  
 بحث

ی عـوامل  چه که است سؤال نیا به پاسخ دنبال به حاضر پژوهش
 راسـتا  نیا در دارد؟ اثر مشهدي  شهردار کارکنانی  اخالق رفتار بر
: دنـد یگرد اسـتخراج  عوامـل  نیـ ا ،یفـ یک مطالعـه  ک ی اساس بر

ــز ــان نشیگ ــااخالق کارکن ــران ،ب ــدمات جب ــالق خ ــدار،اخ  م
 بـر ی  مبتني  سازمیت ،یشغل کارراهه ،يریپذجامعه وي  توانمندساز
 زش،یـ انگ ،یسـازمان  عـدالت  مـدار،  اخالقي  کار طیمح اخالق،
ــر ســبک ،یســازمان تعهــد ــری مبتنــي رهب  ســاختار اخــالق، ب
 هری  بررس به ادامه در که اخالق بری  مبتن نظارت و 12گرا اخالق

  .شود می پرداخته همسوي هاپژوهش با جیتان سهیمقا و کی
 رفتـار  بـر  مـؤثر  عوامـل  ازجملـه  :بااخالق کارکنان نشیگز

ی اخالقـ  رفتـار  بـروز  احتمال که استی  کارکنان نشیگز ،یاخالق
 تیشخـص  بـه  توجه نش،یگز در لذا. )25( باشد شتریبآنها   توسط
 جینتـا  اسـاس  بـر  راسـتا  نیـ ا در. )14( ابـد ییم تیاهمی  متقاض

 آزمـون  ریـ نظ تیشخـص ي  هـا آزمون از استفاده مشابه، مطالعات
 تیشخـص ي  هـا آزمون ریسا ا ی نئوی  عامل 5 آزمون ،گزیبر-رزیما

 و مــانیا آن، بــر عــالوه). 27 و 26 (بــود خواهــد کننــدهکمــک
 بـاال  راي  و دری  اخالقـ  رفتـار  احتمال زینی  متقاضي  مداراخالق

 در مناسـب ي  هـا پرسـش  قیـ طر از تـوان یمـ  لـذا . )28( بردیم
ی متقاضـ  تناسب وی  نید وی  مانیاي  ارهایمع ،یاستخدام مصاحبه

 الزم. نمـود ی  بررس زین راي  شهرداری  اخالق منشور هاي  ارزش با
 نـد یفرا در اسـتخدام  ندیفرا بر عالوه فوقي  ارهایمع است ذکر به

 يهـا  پژوهش جینتا اساس بر رایز دارد؛ تیاهم زین عزل و نصب

ي مبنـا  بـر  بلکهي  ساالرستهیشاي  برمبنا نه کهی  کارکنان همسو
ي رفتارهــا مرتکــب شتریــب شــوند،یمــ عــزل ا یــنــصب روابــط

 دري  سـاالر ستهیـ شا تحقـق  جهت در. )29( شوندیمی  راخالقیغ
 هـر  ازیـ موردني  هایستگیشا است الزم ها،انتصاب و هااستخدام
 .)30( شود مشخص شغل

 رفتـار  بـر  مـؤثر  عوامـل  گرید از :مدار اخالق خدمات جبران
ی اخالقـ ي  رفتارهـا  کـه یدرصـورت . اسـت ي  شـهردار  دری  اخالق
 رنـد، یگ قـرار  هیـ تنب مـورد ی  راخالقـ یغي  رفتارها و شوند قیتشو
 نیـ ا در. )31( شـود   می شتریبی  اخالق رفتاري  برا کارکنان زهیانگ

 بـه ی  مـال  پـاداش  ارائـه  مـشابه،  مطالعات جینتا اساس بر جهت،
 مـؤثر آنها   نیب دری  اخالق رفتار قیتشوي  برا مداراخالق کارکنان
ی اخالقـ  رفتـار ي   ارتقا در دستمزد و حقوق نیهمچن. )32( است

ی کـاف ي  ایـ مزا و حقـوق  کارمنـدان  اگـر  رایز دارد، ریتأث کارکنان
ي رفتارهـا  به کمتر خود حقوق کمبود جبراني  برا کنند، افتیدر
ي کار حجم انیم نمودن برقرار ارتباط. زنندیم دستی  راخالقیغ
 بـه . اسـت  مـؤثر آنهـا   ی  اخالق رفتار در زینآنها  ی  افتیدر قحقو و

 کارشناسـان ي  کـار  حجـم  ،يشـهردار  کارکنان ازي  اریبس اعتقاد
ي هـا یافتیدر و حقوق و نبوده متناسب گریکد ی با مرکز و مناطق

 امر نیا که است نشدهفیتعرآنها  ي  کار حجم به توجه با زینآنها  
 انجـام  لـذا . دهـد یمـ  شیزااف راي  شهردار دری  انحرافي  رفتارها
 کمک امر نیا اصالح در تواندیم مختلفي  واحدها دری  کارسنج

 .دینما

 قـات یتحق اسـاس  بـر  :13يریپـذ جامعـه  و يتوانمندساز
 مـؤثر  مدار اخالقي  روهاین تیترب دري  ریپذجامعه ندیفرا مشابه،
 شوند؛ رها خود حال به واردتازه کارکنان کهیدرصورت. )33( است
ی راخالقـ یغي  رفتارها دچار خود کهی  کارکنان توسط است ممکن

 حالـت  نیـ ا در و نندیبب آموزش و شده ریپذجامعه هستند، کار در
ي شهردار. شوند سازمان دری  راخالقیغي  رفتارها تداوم سازنهیزم

ی کارکنـان  سـمت  بـه  واردتـازه  کارکنان تیهدا با تواندیم مشهد
 از پـس . شـود ی  سـازمان  اخـالق  بهبـود  سـاز نـه یزم مـدار،  اخالق
 کارکنـان ی  اخالق رفتاري  ارتقا در زیني  توانمندساز ،يریپذجامعه
 کـه  اسـت  نیا انگریب مشابه مطالعات ریسا جینتا رایز است؛ مؤثر
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ی راخالقـ یغ وی  اخالق رفتار که نشود داده آموزش کارمند به اگر
 داشـت  انتظـار ي   و از توانینم باشد،یم چه آن تبعات و ستیچ

  .)34( کند عملی اخالق
 انیـ پا تـا  ورود بـدو  از افراد که استي  ریمس :یشغل کارراهه

 وجـود  فقدان. )35( ندیمایپیم را آن سازمان در خود خدمت دوره
 استی  عوامل از گریدی  کي ی شهردار در مشخصی  شغل کارراهه

یی رفتارهـا  بـروز  به منجری  شغل تیامن عدم احساس جادیا با که
 سـازمان  دری  شخص منافع دنبال به آن موجببه فرد که شود  می
 در خـود ی  شـغل  نـده یآ از وضـوح به افراد کهیدرصورت لذا. رودیم

ي هـا شـاخص  چـه  تحقـق  صورت در بدانند و بوده آگاه سازمان
 اهـداف  تحقـق  بهي  شتریب عالقه افت، ی خواهند ارتقاي  عملکرد
 تیـ اهمی  شـغل  هـه کاررا در کهی  نکات از. داشت خواهند سازمان
 مطالعـه  نیـ ا از حاصـل  جینتا. استی  سازماني  ارتقا ندیفرا دارد،

 رانیمد نامنصفانه يارتقا از کارکنان پنداشت که است آن انگریب
 عـدم  وي  ظاهرسـاز  چـون یی  رفتارهـا  بـه  منجر همکارانشان، و
 رونـد  نیـ ا ادامـه  اسـت ی  هیبـد . اسـت  شـده  نیقوان بهي  بندیپا
 ازیی  جوبیع ،یزنرآبیز چونی  منفي  ارهارفت سازنهیزم تواندیم

ی انحرافـ ي  رفتارهـا  ریسـا  وي  کـار کم ر،یمد مقابل در همکاران
 ریمد تا کارشناس ازی  شغلي  ارتقا ریسي  شهردار در اگر لذا. شود
 زهیـ انگی  اخالقـ ي  رفتارهـا  بـروز ي  بـرا  کارکنـان  گردد، تیرعا
  .داشت خواهندي شتریب
ی مـ یت کـار  در کـه  یتیمیصـم  :بـراخالق ی  مبتني  ساز میت
ـ  دری  اخالقـ ي  رفتارها جیترو باعث د،یآیم وجود به ي اعـضا  نیب
 جینتـا  رایز باشد، اخالق بری  مبتن دیباي  سازمیت اما شود؛  می میت
ـ ي  اعـضا ی  برخـ  اگـر  که است نیا ازی  حاک هاپژوهش ریسا  میت
ي روطفـره  کننـد،  لیـ تحم نیریسـا  بـه  راي  بارکـار  کننـد ی  سع

 رفتـار  ک یـ  خـود  کـه  شـود   مـی  ریفراگ ااعض همه نیبی  اجتماع
 بـا  افـراد  اخـالق،  بـر ی  مبتني  سازمیت در. )36( استی  راخالقیغ

 ریپـذ تیمسئول میت در کنندیمی  سعی  اجتماعي  روطفره از زیپره
  .باشند
ي کــار طیمحــ جــادیاي بــرا :مــداراخــالقي کــار طیمحــ
 مـدار اخـالق  همکـاران  و ریمد ، سازمان شاخص سه مدار اخالق

 مـدار، اخـالق  سـازمان  در مـشابه،  مطالعات اساس بر. دارد وجود
 بـر  ،يشهردار کارکنان زعمبه که شود  می نیتدوی  اخالق منشور
 کارکنـان  اگـر  نیهمچن. )37( دارد ریتأثآنها   کردن عملی  اخالق

 آن جیتـرو  وی  سـازمان  اخالق مقوله بهي  شهردار کنند، احساس
. )32( اسـت  مـؤثر آنهـا   ی  اخالقـ  رفتـار  در دهـد، یم نشان توجه

ي کار طیمح جادیاي  برا که است نکته نیا دیمو مشابه مطالعات
 رایـ ز باشـند ی  اخالقـ ي  افراد سازمان آن رانیمد دیبا مداراخالق
 از اخـالق  در و کننـد یمـ  نگاه خود باالدست رانیمد به کارکنان

 جـاد یا در زین مداراخالق همکاران وجود. )13( رندیگیم الگوآنها  
ــ ــار طیمح ــ ک ــأثی اخالق ــز دارد، ریت ــر رای ــان اگ ــدیبب کارکن  نن

 عمــل بــه زدندســت از کننـد یمــ عمــلی اخالقــ همکارانـشان 
  . کنندیمی شرمندگ احساسی خالقرایغ

 عوامـل  ازی  کـ  ی عنـوان بـه ی  سازمان عدالت :یسازمان عدالت
 عـدالت ي  هـا رمؤلفـه یز شـامل  کارکنـان، ی  اخالقـ  رفتار بر مؤثر
 در. )38( اسـت  16ياهیـ رو عـدالت  و 15یتعـامل  عدالت ،14یعیتوز

 کارکنان اگر. شود  می مطرح هاپرداخت در عدالت ،یعیتوز عدالت
 سـت، آنهـا    تـالش  زانیـ م بـا  متناسب هاپرداخت کنند احساس

 آن، مقابـل  رد. شـد  خواهـد  شتریبی  اخالق رفتاري  برا شانزهیانگ
 و شـود  منظـور ي  شـهردار ی  رسـم  کارمنداني  برا فقط ایمزا اگر

ي رفتارهـا ي  بـرا  نـه یزم باشـند،  محروم آن ازي  قرارداد کارکنان
ي بـرا  لـذا . شـود   می شتریبي  قرارداد کارکنان نیب دری  راخالقیغ
ــروز از نکــهیا ــا ب ــیغي رفتاره  احــساس ازی ناشــ کــهی راخالق
 هـا کارانـه  و هـا پاداش گردد؛ عتممان است سازمان دری  عدالتیب
 اگر ،یتعامل عدالت در. باشند عملکرد شیپا ستمیس بری  مبتن دیبا

 همکـاران  ریسـا  و او با رفتار در رشیمد کنند احساسي  کارمند
 دچار ضیتبع نیا جبراني  برا است ممکن شود،  می قائل ضیتبع

ي نـدها یفرا اگـر  ،يامـراوده  عـدالت  در. شـود ی  راخالقـ یغ رفتار
 تـوان یمـ  شـوند، ي  بـازنگر  عادالنـه  نگاه باي  شهردار در جودمو

 .ابد یگسترشی اخالقي رفتارها داشت انتظار

 دغدغه نیترمهم ازی  ک ی مطالعه، نیا جینتا اساس بر :زشیانگ
ی زشـ یانگ عامـل  ک یـ  عنوانبهی  شغل تیامني  شهردار کارکنان
ی سـع  باشـد  دیـ ناام خـود ی  شـغل  ندهیآ به نسبت کهی  کس. است
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 خـود  منـافع  به صرفاً دارد حضور سازمان در کهی  زمان تا ندکیم
 مطلـق ی شـغل  تیـ امنی  کـس  اگـر  گر،ید طرف از. )32( کند فکر
 ممکـن ي  تـر راحت الیخ با باشد، نداشته اخراج از ترس و داشته
ی شـغل  تیـ امن دیـ با لذا. شودی  راخالقیغي  رفتارها مرتکب است
 کارکنـان  امـا  شـود  نیتـضم ی  اخالقـ  و توانمنـد  کارکنـان ي  برا
  . ندینمای شغل تیامن احساس دینبا فیضع وی راخالقیغ

 گـر ید از ن،یشیـ پي  هـا  پـژوهش  بـا  مطـابق  :یسازمان تعهد
 راسـتا،  نیـ ا در. )13( است کارکنانی  اخالق رفتار بر مؤثر عوامل

 بــه سبتنــی عــاطفی وابــستگي شــهردار کارمنــدان انیــم اگـر 
. شـوند یمـ ی  راخالقـ یغ رفتـار  دچار کمتر رد،یگ شکلي  شهردار
 خـود  فیـ تکل راي  شـهردار  در کـردن  کار کهی  کارکنان نیهمچن

 افـت یدر سـازمان  از کـه  ییایـ مزا و سازمان به نسبت و دانندیم
  .کنندیم عمل تریاخالق دارند، نید احساس بودند کرده

ی مـ  نشان تهگذش قاتیتحق :اخالق بری  مبتني  رهبر سبک
 کارکنـان ی  اخالق رفتار بر مؤثر عوامل از ،يرهبر سبک نیا دهد
 زهیـ انگ ردستانشیز و ریمد نیب دوستانه ارتباط وجود. )39( است

. کنـد یمـ  فـراهم  کارکنـان  کـردن  عمـل ی  اخالقي  براي  شتریب
 دهد،یم اظهارنظر وي  ریگمیتصم اجازه کارکنانش به کهي  ریمد
 طـرف  از. کنـد یمـ  فـراهم ی  اخالقي  رفتارها بروزي  برا را نهیزم
 بـروز  احتمال نکند، تیحما خود رمجموعهیز ازي  ریمد اگر گرید

  .کندیم شتریب خود ردستانیز نیب در را تخلف
 سـاختار  کـه  اسـت  شده انیب ابهمش مطالعه در: گرااخالق ساختار
ي نـدها یفرا و شـفاف  نیقـوان  رمولفـه یز دو قالـب  در گـرا اخالق
 مبهم و شفاف ریغ نیقوان. )13( شود  می فیتعر مناسبی  سازمان
 فـراهم ی  راخالقـ یغي  رفتارهـا  بـروز ي  برا را نهیزمي  شهردار در
 و درسـت  نیقـوان  نیتدو وی  قانوني  خألهایی  شناسا لذا. کندیم
  . ردیگیم رای راخالقیغي رفتارهاي جلو روز به

 کـه یی  هـا نظـام  نیتـر مهم ازی  ک ی :اخالق بری  مبتن نظارت
ي شهردار در کارکنانی  اخالق ررفتاي  ارتقا جهت در آن ضرورت
 اسـت؛  کارکنـان  عملکرد بر نظارت نظام شود،  می احساس مشهد
ـ  يهـا کـردن  مالحظه و مراعات نمود، دقت دیبا اما  در مـورد  یب
ی راخالقـ یغي  رفتارهـا ي  بـرا  را نهیزم کارکنان، عملکردی  ابیارز

ی ابیـ ارز نظـام  مهـم ي اجزا ازی  کی. )40( کندیم فراهم کارکنان
 افـت یدر و کارمنـد  به دادن بازخورد. است دادن بازخورد عملکرد،
ی راخالقـ یغي  رفتارهـا  کـاهش  باعثي  و از مستمري  هاگزارش

  .شود میي و
 در اطیـ احت گفـت،  تـوان ی  مـ  شپـژوه ي  هـا  تیمحدود مورد در
 مطالعـات  از شـده  حاصـل  جینتاي  ها تیمحدود از ،يریپذ میتعم
  .استی فیک
 رفتـار  توسـعه ي بـرا  شـود   مـی  شنهادیپ پژوهش جینتا به توجه با

 در) 1: شود انجام اقدامات نیاي  شهردار کارکنان نیب دری  اخالق
 وی  مـان یاي  ارهـا یمع ت،یشخـص  بـه  کارکنان انتصاب و نشیگز
 و قیتشو مورد کارکنانی  اخالقي  رفتارها) 2. شود توجهی  القاخ

 و حقوق کارکنان به و ردیگ قرار هیتنب موردی  راخالقیغي  رفتارها
 سـمت  بـه  واردتـازه  کارکنـان ) 3. شـود  پرداخـت ی  کاف دستمزد
 شـوند، یمـ  شـناخته  مـدار اخـالق  افـراد  عنـوان بـه  کهی  کارکنان
ی معرفـ آنهـا   بـه ی القـ راخیغ وی اخالقـ ي  رفتارها و شدهتیهدا
. شـود  شـفاف  کارکناني برای  شغل کارراهه و ارتقا ریمس) 4. شود

) 6. شـود  جیتـرو  کارکنـان  نیب در اخالق بری  مبتنی  میت کار) 5
ي رفتارهـا  وی  اخالق منشور مدار،اخالقي  کار طیمح جادیاي  برا

 شیب دارند، کهیی  الگو نقش به توجه با رانیمد و جیتروی  اخالق
 و هـا پرداخـت  در عـدالت ) 7. شـوند  اخـالق  به ملتزم نکارکنا از
ی شـغل  تیـ امن) 8. شود تیرعا تعامالت و هاهیرو امکانات، عیتوز
ی راخالقـ یغ کارکنـان ي  بـرا  و شیافـزا ی  اخالقـ  کارکنـان ي  برا

 کارکنـان ی  سـازمان  تعهـد  شیافـزا ي  راسـتا  در) 9. ابـد  ی کاهش
ـ  انـه مداراخـالق  دوسـتانه  ارتباط) 10. شود تالشي  شهردار  نیب

ي نـدها یفرا و شـفاف  نیقـوان ) 11. ابـد  ی ارتقا کارکنان و رانیمد
 نظـام ي  سـاز يجـار  وی  طراح) 12. شود فیتعر مناسبی  سازمان

  .یاخالق عملکرد بر دیتأک با کارکنان عملکرد شیپا
 قالـب  در شود،  می شنهادیپ نهیزم نیا در ندهیآي  هاپژوهشي  برا
 رفتـار  بـر  مؤثر عوامل از ک ی هر ریتاث شدت ،یکم پژوهش کی

  .شود دهیسنج کارکنانی اخالق
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  يریگ جهینت

 ،يور بهـره  بهبـود  و کارکنـان  عملکـرد ي  ارتقـا  دری  اخالق رفتار
 بهبود باعث نیهمچن. است مؤثري  شهردار در ارتباطات ویی  ایپو

ـ  دري  شـهردار ی  رونیب وجهه  نیـ ا بـا . شـود   مـی  شـهروندان  نیب
ی اخالقـ  رفتـار  بـر  مؤثر عوامل لیتحل به حاضر پژوهش دگاه،ید

 بـه  منجر که پژوهش نیا از حاصل جینتا. است پرداخته کارکنان
 اسـت  شـده  کارکنـان ی  اخالقـ  رفتـار  بـر  مـؤثر  عواملیی  شناسا

 دری  اخالقـ  رفتـار  توسـعه ي  برای  شنهاداتیپ و راهکارها تواند یم
  .دهد ارائه کارکنان نیب

  
  یهاي اخالق مالحظه

 انتشار آگاهانه؛ تیرضا ،یادب سرقت همچون؛ی  اخالق موضوعات
  .اند گرفته قرار توجه مورد حاضر پژوهش در ... و چندگانه

  
  نامه واژه

 Ethical Behavior.1  یاخالق رفتار

 Creative and Innovation .2  ينوآور و تیخالق

  Job Security .3  یشغل تیامن

  Standards Ethical Codes .4  استانداردی اخالقي کدها

 Ethical Policy .5  اخالقیي هایشمخط

  Ethical Culture .6  یاخالق فرهنگ

 Theme .7  مضمون

 Ethical Compensation .8  یاخالق خدمات جبران

 Career.9  یشغل کارراهه

 Organizational Justice .10  یسازمان عدالت

  یسازمان تعهد
11.Organizational Commitment 

  Ethical Oriented Structure .12  گرا اخالق ساختار

  Sociability .13  يریپذ جامعه

 Distributive Justice .14  یعیتوز عدالت

 Interactional Justice .15  یتعامل عدالت

 Procedural Justice .16  ياهیرو عدالت
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